
 

 در جدول زیر خالصه ای از اندام های حسی و اطالعات مربوط به آنا آورده شده است: 

 

 چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟

اثر می کند و پیام عصبی ایجاد می شود. این پیام از طریق  گیرنده نور چشم های به چشم می رسد. نور بر یاختهنور موجود در محیط 

 .از جسم را آماده می کند و ما آن را می بینیم عصب بینایی به مغز فرستاده می شود. مغز با اطالعات دریافتی تصویری

 نیاز داریم. نوربرای برای دیدن اجسام به  -1  :نکته

، اما بعضی از اجسام مثل کتاب و میز و... از خود نور مانند تلویزیون یا المپ روشن، مستقیماً به چشم می رسدنور اجسامی  -2           

 ندارند و بازتاب نور تابیده شده به آن به چشم می رسد.

 شَبَکیه -3 مَشیمیه -2 صُلبیه -1: کره چشم از سه الیه تشکیل شده است :الیه های چشم

. شبکیه داخلی ترین الیه است و گیرنده های بینایی در این در زیر صلبیه قرار دارد مشیمیه الیه خارجی چشم است.  صُلبیه نکته:

 الیه قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 مکان قرارگیری سلولهای سلولهای گیرنده محرک اندام حسی

 گیرنده

 مرکز ارسال پیام

 یاخته های استوانه ای -1 نور چشم

 یاخته های مخروطی -2

 قسمت پس سری قشر مخ الیه داخلی چشم)شبکیه(

 قسمت گیجگاهی قشر مخ بخش حلزونی گوش داخلی یاخته های مژه دار صوت گوش

 مخقسمت جلویی قشر  بافت پوششی بینی یاخته های بویایی بخار مواد بودار بینی

مواد حل شده در  زبان

 بزاق

 قسمت گیجگاهی قشر مخ روی زبان و دیواره دهان یاخته های چشایی

گرما، سرما،  پوست

 فشارو..

یاخته های 

 گرما،سرما،لمس،فشار ودرد

 قشر مخ الیه میانی پوست
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 .هستاستوانه ای و مخروطی گیرنده نوری   ، دو نوع یاختهشبکیهدر 

تبدیل می کنند و از طریق عصب بینایی به مرکز حس این یاخته ها اثر نور را به پیام عصبی  وظیفه یاخته های گیرنده نور:

 بینایی در قشر مخ می قرستند.

 ص یافته اند. یو برای دیدن در نور کم تخص، دید سیاه و سفید دارند تعدادشان زیاد است  ای های استوانه یاخته

هستند و تحریک همزمان آنها  هر کدام به یک رنگ ) قرمز، آبی ، سبز ( حساس سه نوع هستند که های مخروطی یاخته های

 .مختلف را ببینیم باعث می شود رنگ های

 

 یم؟شنورا می  صداهای مختلفچگونه 

توسط استخوانهای گوش میانی به قسمت حلزون گوش منتقل می شود.  امواج صوتی پرده گوش را می لرزانند. لرزش پرده گوش

 ی آنهامژه هادر بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت، مژه داری هستند که  یاخته هایگیرنده های شنوایی 

 .و پیام عصبی تولید می شود شده تحریک

 قرار دارد. گیجگاهی قشر مخمرکز شنوایی در قسمت  نکته:
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 از وجود بو در محیط چگونه آگاه می شویم؟

های بویایی در پوشش بینی اثر کرده  وقتی وارد بینی می شوند بر روی گیرندهمواد بودار در اصل ذرات بخار مواد مختلف هستند که 

 .عصبی می شود و آنها را تحریک می کنند. تحریک این سلول ها باعث ایجاد پیام

 است. جلوی نیم کره های مخمرکز حس بویایی در  -1 نکته:

 بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم.تنوع گیرنده های بویایی زیاد است و باعث می شود  -2          

 مزه دارد یا ندارد؛ یعنی چه؟

کرده و باعث ایجاد پیام عصبی می  مواد غذایی بعد از حل شدن در بزاق، گیرنده های چشایی روی زبان و دیواره دهان را تحریک

 .شوند

 .زبان حس می شود زبان و مزه تلخی در قسمت انتهایدر قسمت جلو زبان، مزه شوری و ترشی در دو طرف  مزه شیرین  -1 :نکته

 برای تحریک گیرنده های بویایی و چشایی رطوبت الزم است   -2         

 مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی شود. -3         

             و مزه را خوب احساس  همزمان بوحس بویایی در احساس مزه به حس چشایی کمک می کند مثال در هنگام سرماخوردگی  -4          

 .نمی کنیم

گرما، سرما، فشار ، درد و لمس حساس هستند.  در الیه میانی پوست گیرنده های مختلفی وجود دارند که نسبت به  :حس المسه

 .شودپیام عصبی خاصی ایجاد می کند. که این پیام به قشر مخ فرستاده می  تحریک هر کدام از این گیرنده ها
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 دستگاه حرکتی:

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 .شده است این دستگاه شامل ماهیچه ها و اسکلت است. اسکلت خود از استخوان و غضروف تشکیل

 وظایف استخوان ها

 شکل دادن به بدن 

 ی مهم مثل مغز، قلب و ششحفاظت از اندام ها 

 و کمک به آنها در حرکت تکیه گاه ماهیچه ها 

 از مواد معدنی مانند کلسیم منبع ذخیره برخی 

  های خونی یاختهتولید 

 

 :چگونگی ساخت استخوان ها

 ساخته شده اند. این بخش های غضروفی در هنگام رشد غضروفبیشتر استخوان های ما ابتدا از  

 .، سخت و به استخوان تبدیل می شوندکلسیم و فسفربا جذب مواد معدنی مثل 

عناصر معدنی مانند  قرار دارند. ماده زمینه استخوان از پروتئین وماده زمینه ای سلول های استخوانی در ماده ای به نام  -1 :نکته

 .کلسیم و فسفر تشکیل شده است

 .حرارت پروتئین استخوان را می سوزاند و استخوان شکننده می شود -2          

 .شود ان را در خود حل می کند و استخوان نرم و انعطاف پذیر میاسید امالح موجود در بافت استخو  -3         
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 انوع بافت استخوانی

 شود ) استخوان پهن مثل کتف و لگن ( که در تنه استخوان های دراز و سطح استخوان های پهن دیده می :بافت متراکم

 .شودهای پهن دیده می  که در دو سر استخوانهای دراز و وسط استخوان :بافت اسفنجی

 .سلول های خونی در بافت اسفنجی ساخته می شوند :کتهن

ماده ای نرم و قابل انعطاف است و در جاهایی که اسکلت احتیاج به انعطاف دارد مانند بینی و گودیده می شوند. کاربرد  :غضروف

اصطکاک را کم کرده و مانع ها در این مکانها  دیگر غضروف در مکانهایی است که استخوانها روی هم حرکت می کنند. غضروف

 .ساییده شدن استخوان ها می شوند

 

 محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را مفصل می گویند ل:مفص

 انواع مفاصل 

  مفصل بین بازو و شانه. )مفصل متحرک( مانند می چرخند جهت های مختلفدر 

 آرنج . )مفصل لوالیی( مانندحرکت می کنند ک جهت خاصدری 

 افصل بین دنده ها و ستون مهره . )مفصل نیمه متحرک( ماننددارند حرکت محدودی 

 مفصل بین استخوان های جمجمه)مفصل ثابت( مانند  .هستند کامال ثابت 

  

 

مفصل را به هم متصل می  ، استخوانهای دو طرفمحل مفصل متحرکرباط یک نوع بافت پیوندی بسیار محکم است که در  :رباط

 کننده دو استخوان به هم استکند. یعنی رباط متصل 
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.ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوندماهیچه ها:   

 انواع ماهیچه

 .که اسکلت ما را تشکیل می دهند و عملشان ارادی است :ماهیچه اسکلتی* 

دستگاه تنفس دیده  دارند و بیشتر در دیواره دستگاه گوارش، دیواره رگ ها، دیواره مثانه وکه عمل غیر ارادی  :ماهیچه صاف* 

 .می شوند

 .که عملشان غیر ارادی است و سلول های نسبتا منشعب دارند :ماهیچه قلبی* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .متصل می کند به استخوانقسمتی از بافت پیوندی ماهیچه است که مانند یک طناب سفید ماهیچه را   :تاندون ) زردپی(

ولی نمی توانند استخوان  ماهیچه ها وقتی منقبض می شوند کوتاه شده و استخوان را به سمت خود می کشند :عمل متقابل ماهیچه ها

صورت جفت جفت کار می کنند. یعنی یک ماهیچه  را به سر جای اولش برگردانند به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی به

جای اولش بر می گرداند. به این روش کار ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل  استخوان را می کشد و ماهیچه بعدی استخوان را به

 د.ماهیچه ها گفته می شو

 

 عمل متقابل در تمام ماهیچه ها وجود ندارد :نکته

 و فقط بعضی ماهیچه های اسکلتی جفت جفت کار 

 .می کنند 

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل جعبه کامل کنید. -1

 

 طناب سفید رنگی که ماهیچه را به استخوان متصل می کند، ...................... نام دارد. الف(

 مهم ترین بخش گوش، گوش ................ است.ب( 

 به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند،................ می گویند.ج( 

 ا ..................  می گویند.محل اتصال استخوان ها به یکدیگر رد( 

 ه( مرکز حس شنوایی در بخش ................ قشر مخ قرار دارد.

  زیر را مشخص کرده و جمالت نادرست را با کمی تغییر درست کنید.درستی یا نادرستی جمالت  -2

 در ماده زمینه ای استخوان رشته های پروتئینی و مواد معدنی وجود دارد.        الف( 

 .کند می حس بهتر را تلخی ی مزه زبان عقب و شیرین ی نوک زبان مزه(  ب

 .است مخ های کره مرکز حس بویایی در پشت نیم  ج(

 .کنند می کار جفت جفت و دارند یکسان عمل اسکلتی های بیشتر ماهیچه    د(

 .است صورتی – سفید اسکلتی، و قلبی های رنگ ماهیچه و(  

 .اند استخوان و غضروف انواعی از بافت پوششی ز( 

 چرا می توانیم بوهای مختلف را احساس کرده و از هم تشخیص دهیم؟ -2

 

 در شکل نشان دهید. گیرنده های شنوایی در کدام قسمت گوش قرار دارند؟ -3

 

 اگر ماده ای کامال خشک باشد هیچ بویی ندارد. علت را توضیح دهید. -4

 

 ؟شود نمی احساس ای مزه گذاریم، چرا وقتی خودکار، کلید یا جسم پالستیکی تمیز را در دهان ورودی زبان می -5

 

 اسکلت ما از غضروف و استخوان تشکیل شده است. به نظر شما وجود غضروف در ساختمان اسکلتی چه فایده ای دارد؟ -6

 

  گیجگاهی -میانی -اندام حسی –مفصل   -اندام حرکتی  -پس سری  –زردپی  –داخلی  –رباط  
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  "ماهیچه های اسکلتی معموال به صورت جفت و عکس هم کار می کنند. "تفسیر کنید:  -7

 

 ؟است صورت چه به زیر های رنگ هر کدام از ماهیچه -8

 قلبی ی ماهیچه( پ    صاف ی ماهیچه( ب    اسکلتی ی الف( ماهیچه

 برای هر یک از مفاصل زیر یک مثال بیاورید. -9

 الف( مفصل ثابت)                   (         

 ب( مفصل متحرک که فقط در یک جهت حرکت می کند)                     (

 (              ج( مفصل متحرک با حرکت نامحدود )         

 ؟گیرد می صورت بدن های ماهیچه از نوعی چه توسط زیر های هرکدام از فعالیت -10

 .آورید الف( هنگامی که ساعد دست خود را باال می

 ب( هنگام باز و بسته شدن مردمک چشم

 پ( هنگام تپش قلب

 ت( هنگام حرکات دستگاه گوارش

 رباط                                                                                                                                        

 گزینه درست را انتخاب کنید.  -11

 کدام یک از وظایف استخوان نیست؟ -

 الف( شکل دادن به بدن         ب( تکیه گاه ماهیچه ها              ج( تولید غضروف       د(تولید سلول های خونی 

 از نظرنوع عمل با بقیه متفاوت است ؟  .......…ماهیچه  -  

 معده                    ب( کتف                     ج( دیواره رگ                        د(مثانه  الف(  

 ؟باشدنمی ها در بدنی استخوانیک وظیفهکدام -

 تنظیم قندخوند(                  های خونیتولید یاختهج(                   دهی به بدنفرمب(                 حفاظت از قلب و مغزالف( 

 .شودمی انجام .................. هایحرکات ارادی بدن توسط ماهیچه -

 صاف د(                        اسکلتی و قلبی ج(                              قلبیب(                          اسکلتیالف( 

 با کشیدن خط وصل کنید.قسمت های سمت راست را با گزینه درست آن در سمت چپ  -11

 بافت پیوندی که استخوانها را در محل مفصل متحرک کنار هم قرار می دهد.                 زردپی 

 غضروف       بافت پیوندی محکمی  که ماهیچه را به استخوان متصل می کند.                               

 ماده ای شبیه استخوان که مانع اصطکاک استخوان در محل مفاصل می شود.               ماده زمینه ای    
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 اسکلت و استخوان چه بافتی هستند؟ -

 عصبی د(                   ایماهیچه ج(                  پیوندی ب(                              پوششیالف( 

 تحرک است؟کدام مفصل ثابت و بی -

                                   هامفصل بین دنده ب(                                                         مفصل آرنجالف( 

 های جمجمهمفصل بین استخواند(                                               هامفصل ستون مهرهج( 

 ی غضروف چیست؟وظیفه-

                     شود.ها در مفاصل میمانع اصطکاک استخوان ب(                               هاحفاظت از استخوانالف( 

 هاتولید پالکتد(                                  های سفیدتولید گلبولج( 

 دستگاه حرکتی بدن شامل: - 

                              هافقط ماهیچه ب(                                 ها و اسکلت بدنماهیچهالف( 

 ها و اسکلت بدن و مخچهماهیچه د(                                                فقط اسکلت بدنج( 

 ی چشایی کجا قرار دارند؟های گیرندهیاخته -

 ی دهانروی زبان و دیواره د(                         روی کامج(                          ی دهانروی دیواره ب(                   روی زبانالف(

 ؟ها حساس هستندهای مخروطی به کدام رنگگیرنده -

                                      سبز – آبی –قرمز ب(                              نارنجی – زرد –قرمز الف( 

 بنفش – سبز –قرمز  د(                                       زرد – آبی –قرمز ج( 

 دهد؟عالمت سؤال کدام بخش را نشان می -

                        مغز استخوان ب(                  بافت متراکمالف( 

 های خونیرگ د(                    بافت اسفنجیج(

 

 تواند بوها را تشخیص دهد. احتماالً کدام قسمت مغز دچار آسیب شده است؟فردی بعد از یک حادثه رانندگی، نمی -

                             قسمت گیجگاهی قشر مخ ب(                                 سری مخقسمت پسالف( 

 قسمت آهیانه قشر مخ د(                                 های مخکرهجلوی نیمج( 

 های زیر از نوع مخطط است؟یک از ماهیچهکدام -

                                دیوارۀ مریهای ماهیچه  ب(                                    های دیوارۀ معدهماهیچهالف( 

 های سرهای رشد موماهیچه د(                                          های دور چشمماهیچهج( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟
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